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Hernieuwing lidmaatschap, met compensatie voor onze huidige leden ! 
 

  Om de afgelastingen dit jaar door Corona enigszins te compenseren bieden wij onze huidige kwb-leden  
  nog tot 15 november de kans om voor 10 euro lid te blijven van kwb Oosterwijk in 2021.   
  Onze kwb-afdeling zal het verschil met de nationale ledenbijdrage (30 euro) bijpassen.   

 
   
 

  Coronamaatregelen:  Geen kwb-wijnproeven in november 
 

    
   De nieuwe corona-maatregelen die van kracht zijn vanaf 23 oktober omvatten ook  
   het verbod op het aanbieden van drank en eten tijdens indoor groepsactiviteiten. 
 
   De wijnproefavond van 10 november kan bijgevolg niet doorgaan ! 

  Verleng nu vóór 15 november uw lidmaatschap van kwb Oosterwijk, en bespaar 20 euro !  
 

Stort vóór 15 november 10 euro op rekening BE96 1325 5265 3905 (°)  van kwb-Oosterwijk  
en blijf lid van kwb Oosterwijk tot eind 2021 

 

(°) Opgelet : Nieuw rekeningnummer van Kwb Oosterwijk 

Nieuw !  Onze kwb zaklampentocht in een corona-proof jasje ! 
 

  Dit jaar kunnen we onze zaklampentocht niet op de traditionele manier organiseren. 
  Met jaarlijks meer dan 200 deelnemers kan deze activiteit onmogelijk doorgaan in corona-tijden. 
 
  We hebben daarom uitgekeken naar een veilig alternatief dat je zelf met je eigen ‘bubble’ kan doen.  

 
VAN  1  TOT  14  NOVEMBER  

 
VRIJ VERTREK  

AAN HET LOKAAL 
IN DE SCHUURVELDSTRAAT 

 

Een bewegwijzerde wandeltocht van +-  5 km voor kinderen en tieners.  
 
Tijdens de tocht vindt u op 7 plaatsen een griezelbord met daarop 2 QR-codes.  
Neem dus zeker je smart-phone mee om een smart-code op het bord te scannen en zo online (3G/4G)  
het griezelverhaal te beluisteren dat verteld wordt door Bent Van Looy. 
U kan kiezen uit 2 verhalen: één voor min–10-jarigen en één voor plus-10-jarigen. 
 
Een leuke gezinsactiviteit voor tijdens het allerheiligenverlof.   Veel plezier tijdens de griezeltocht ! 

Scan deze QR-code met uw smart-phone en 
ontdek alles over de winterse griezeltocht 
van Kwb Oosterwijk    
 
 
 
 
of surf naar onze website  
www.kwboosterwijk.be  


